
ুখি দাম্পত্য জীবন গঠনন মা-ববাননদর প্রখত্ 

কখত্পয় খত্ মূযবান উপনদল 

 

অরাভু অরাআকুভ ওয়া যাভাতুল্লা। ুখী দাম্পতয জীফন গঠনন স্বাভী-স্ত্রী ঈবনয়য  

বূমভকা থাকা প্রনয়াজন। অয এটা ফ ভয় এক যকভ থানক না। কখননা কনভ কখননা 

ফানে। সটা অল্লায যভনতয য মনবভয কনয তানদয ঈবনয়য সেষ্টায ঈয। মকন্তু স্ত্রী এ 

সেনে ননক ফে  বূমভকা ারন কযনত ানয। অযফী ামনতযয ামতয ও ফামিতায় 

একজন প্রমদ্ধ নাযী  ঈভাভা মফননত ানয (অঈপ আফনন ভুাল্লাভ অ ায়ফানীয স্ত্রী) 

তায সভনয়নক মফনয়য য  মত গুরুত্বূর্ভ কমতয় ঈনদ মদনয় মিনরন মা অযফনদয 

ভানে দৃষ্টান্ত নয় অনি।  াঠকনদয ঈনেনয স ঈনদগুনরায নুফাদ তুনর ধযা র। 

সআ ানথ অধুমনক মুনগয একজন  প্রমদ্ধ দাই এফং অনরভ স্বাভীয বারফাা জভননয 

জনয স্ত্রীয প্রমত সফ মকিু  ভূরযফান ঈনদ মদনয়নিন সগুনরাও ঈস্থান কযা র। 

অা কময এ ঈনদগুনরা মমদ অভানদয ভা-সফাননযা ারন কনয তনফ দাম্পতয জীফন 

অযও খু ও অননে বনয ঈঠনফ। অল্লা তায়ারা তাওপীক দাতা। 

 

এক অরব মা ত্ার বমনয়নক খবনয় বদয়ার পর  উপনদল খদনেন: 

 

ঈভাভা মফননত ানযি মনজ কনযায মফফানয ভয় তানক এভন মকিু নীত কনযন মা শুধু 

সভনয়য জনযআ নয় ; ফযং যফতভী ভস্ত নাযীয জনয ভাআর পরক মননফ ফমষ্ট 

থাকনফ। 

মতমন সভনয়নক রেয কনয ফনরন , ওন অভায কমরজায টুকযা সভনয়! অজ তুমভ মননজয 

মতা-ভাতা, বাআ-সফান, অত্মীয়-স্বজন, ফান্ধফী ও প্রমতনফী সথনক মফচ্ছন্ন নয় এভন এক 

মযমেত মযনফন এভন এক মযমেত ফযমিয মনকট গভর্ কযনিা সমখাননআ যনয়নি 

সতাভায অর মঠকানা সআ ফযমিআ সতাভায প্রকৃত ফন্ধু াথী ও করযার্কাভী। তুমভ 

ওখাননয অোয-অেযর্ ও মযনফ ম্পনকভ সভানটও ফগত নও। তুমভ মমদ স্বাভীয দাী 

মননফ মননজনক প্রমতমিত কযনত ায, তনফ সদখনফ সও সতাভায দান মযর্ত নয়নি। 

এআ ভূহুনতভ অমভ সতাভানক কমতয় নীত কযমি। অল্লা োন সতা এগুনরা সতাভায 

জীফননয াপরয ও ুমখ দাম্পতয জীফননয জনয ানথয় নফ। 

১) স্বাভীয প্রমত মফনীত থাকনফ এফং ল্পনতআ তায ঈয ন'ষ্ট নফ। 

২) বারবানফ তায কথা শুননফ ও ভাননফ। 

৩) -৪) তায সোখ ও নানকয নেয প্রমত রেয যাখনফ। সতাভানক সমন কখননা 

খাযা দৃনয স না সদনখ এফং সতাভায মনকট সথনক কখননা সমন নফভাত্তভ ুগমন্ধ িাো 

নয মকিু না ায়। 

৫)-৬) তায খাওয়া দাওয়া ও মনদ্রায মফলনয় মফনল সখয়ার যাখনফ। সকননা েুধা ও 

মনদ্রা ভানুলনক ফদনভজাজী ও সরাধামিত কনয সতানর। 



৭) তায ধন-ম্পনদয যের্া-সফের্ কযনফ। মানফয ানথ মযভার্ভত তায ম্পদ 

খযে কযনফ। 

৮) তায মযফায-মযজন ও দা-দাীয সদখানানা কযনফ। ঈত্তভবানফ ভননমাগকানয 

তায ন্তান-ন্তুানমতনক রারন-ারন কযনফ। 

৯) তায সকান সগান মফলয় পাঁ কযনফ না ও তায নাপযভানী কযনফ না। সকননা তায 

সগান তথয পাঁ কনয মদনর একমদন স সতাভানক সধাঁকা মদনফ। ফাধয নর তায ফুনক 

অগুন জ্বারানফ তানক সরাধামিত কযনফ। 

১০) তুমভ কামিত রনেয কখনআ সৌঁিনত াযনফ না সম মভন- তায ন 'মষ্টনক মননজয 

ন্তুমষ্টয ঈয ন্তান না মদনফ , তায িে-িেনক মননজয িে-িনেয ঈয 

ন্তান না মদনফ। 

  

স্বামীর প্রখত্ ভাবাা বৃখির জনয স্ত্রীনক কখত্পয় উপনদলঃ 

 

ায়খ আফনু জুফাআরান স্বাভীয বারফাা ও প্রীমত জভন কযায জনয নাযীনদযনক ঈনেনয 

কনয মকিু নীত কনযনিন। তা মনম্নরূঃ 

১) মফমবন্ন ঈরনে স্বাভীয ানত কানর েুিন কযা। 

২) স্বাভী ফাআনয সথনক এনর ানথ ানথ স্বাগতভ জানাননায জনয দযজায় এমগনয় 

অা। তায ানত সকান ফ' থাকনর তা মননজয ানত সনয়ায সেষ্টা কযা। 

৩) ভয় ও সভজাজ ফুনে স্বাভীয াভনন সপ্রভ-বারফাা মভমিত ফাকযারা কযা। তায 

াভনন তায প্রংা কযা। ম্মান ও িদ্ধা ভূরক অেযর্ কযা। 

৪) স্বাভীয সাাক-অানকয মযচ্ছন্নতায প্রমত মফনল সখয়ার যাখা। (মযচ্ছন্ন 

ুরুল ভাননআ তায স্ত্রী মযস্কায-মযচ্ছন্ন)। যান্নায সেনে স্বাভী মা িে কনযন তা মনজ 

ানত প্র'ত কযনত নেষ্ট থাকা। 

৫) ফভদা স্বাভীয াভনন াম ভুনখ থাকা। 

৬) স্বাভীয জনয মননজনক ুমিত যাখা। যীনয দুগভন্ধ থাকনর ফা যান্না ঘনযয 

সালানক তায মু্মনখ না মাওয়া। ভামক ঋতুয ভয়ও ুমিত ফস্থায় থাকা। 

৭) স্বাভীয াভনন কখনআ মননজয কন্ঠনক ঈঁেু না কযা। নাযীয সৌেমভ তায নম্র কনন্ঠ।  

৮) ন্তাননদয াভনন স্বাভীয প্রংা ও গুর্গান কযা। 

৯) মননজয এফং স্বাভীয মতা-ভাতা, বাআ-সফান ও অত্মীয়-স্বজননয াভনন অল্লায 

কৃতজ্ঞতায ানথ ানথ স্বাভীয প্রংা কযা ও তায সিিত্ব তুনর ধযা। কখনআ তায 

মফরুনদ্ধ তানদয মনকট মবনমাগ কযনফ না। 

১০)  ুনমাগ ফুনে স্বাভীনক মনজ ানত সরাকভা তুনর খাওয়াননা। 

১১)  কখননা স্বাভীয অবযন-যীন সগান মফলয় নুন্ধান না কযা। সকননা কযুঅনন 

অল্লাহ  ফনরন সতাভযা কানযা সগান মফলয় নুন্ধান কয না। “تجسسوا وال,   (ূযা 

হুজুযাত -১৩) নফী (িাল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ) ফনরন , সতাভযা কানযা প্রমত 

কুধাযর্া সথনক সফঁনে থাক। সকননা ধাযর্া ফনেনয় ফে মভথযা।  



১২)  স্বাভী কখননা যাগমিত নর েু থাকায সেষ্টা কযা। ম্ভফ নর তায যাগ 

থাভাননায সেষ্টা কযা। মমদ স নাক সযনগ থানক তনফ নয ভয় তায সভজাজ ফুনে 

ভনোতায ফযফন্তা কযা। 

১৩)  স্বাভীয ভাতানক মননজয ে সথনক (াধযানুমায়ী) মকিু ামদয়া-ঈায প্রদান 

কযা। 

১৪)  ম্পদারী নয় থাকনর স্বাভীয বাফ নটননয ভয় তানক নমামগতা কযা। 

ঈনম্ম ারাভা (যাঃ) সথনক ফমর্ভত। মতমন ফনরন , অমভ ফররাভ , স অল্লায যাূর! 

(অভায স্বাভী) অফু ারাভায ন্তাননদয জনয মমদ অমভ থভ ফযয় কময তনফ মক তানত 

অমভ প্রমতদান াফ। ওনদযনক সতা এবানফ সিনে মদনত াময না। ওযা সতা অভাযও 

ন্তান। মতমন ফরনরন, যাঁ, তুমভ সম মযভার্ তানদয জনয ম্পদ খযে কযনফ , সতাভানক 

তায প্রমতদান সদয়া নফ। (ফুখাযী ও ভুমরভ) 

১৫)  স্বাভীয মননদভ ারন , তায এফং তায ংানযয সখদভত প্রবৃমতয ভাধযনভ 

অল্লায কানি প্রমতদাননয অা কযা।  

পখরনলন দুয়া কখর,  অল্লা ত্ায়াা বযন অমানদরনক পখরবারগুনানক বয ুি-

ম্ভানর ভনর বদন এবং বিান বেনক ক লাখি দূর কনর বদন। 

 

মবমজট করুন: 

www.salafibd.wordpress.com 


